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Споразуму о успостављању специјалних паралелних одно-
са између Републике Српске и Републике Србије.

II
Дозначена донаторска средства из тачке I ове одлуке 

користиће се за реализацију капиталних пројеката у једи-
ницама локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херце-
говине са већинским српским становништвом:

1. Пројекат “Рехабилитација саобраћајнице Пилана - 
Шкракића Брдо у општини Босански Петровац”, одобрена 
средства 246.250,00 евра (481.623,14 КМ), крајњи корисник 
средстава и носилац Пројекта: Општина Босански Петровац,

2. Пројекат “Изградња спортске дворане у општини 
Гламоч”, одобрена средства 246.250,00 евра (481.623,14 
КМ), крајњи корисник средстава и носилац Пројекта: Оп-
штина Гламоч,

3. Пројекат “Реконструкција зграде Спомен-дома ‘Га-
врило Принцип’ у Босанском Грахову”, одобрена средства 
246.250,00 евра (481.623,14 КМ), крајњи корисник средста-
ва и носилац Пројекта: Општина Босанско Грахово,

4. пројекти “Почетак изградње Епархијског двора у 
Босанском Петровцу” и “Изградња Спомен-капеле на 
Петровачкој цести у селу Јањилима”, одобрена средства 
246.250,00 евра (481.623,14 КМ), крајњи корисник средста-
ва и носилац пројеката: Епархија бихаћко-петровачка, са 
сједиштем у Босанском Петровцу.

III
За потписивање споразума о финансирању пројеката 

донаторским средствима са крајњим корисницима овла-
шћује се министар финансија.

IV
Одобрена донаторска средства биће дозначена на по-

себне рачуне крајњих корисника отворене у сврху реали-
зације пројеката.

За спровођење процедура јавних набавки задужени су 
крајњи корисници донаторских средстава.

V
За извјештавање Владе о реализацији ове одлуке заду-

жује се Министарство финансија. 

VI
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2795/19 Предсједник
7. новембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1835
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2019. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 122/18), Влада Републике Српске, на 45. 
сједници, одржаној 7.11.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству трговине и туризма 

(организациони код 1855) на План утрошка средстава са 
позиције 511700 - издаци за нематеријалну произведену 
имовину у периоду од 1.1. до 30.11.2019. године у износу 
од 500.000,00 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

трговине и туризма и Министарство финансија.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2798/19 Предсједник
7. новембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1836
На основу члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета 

Републике Српске за 2019. годину (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 122/18) и члана 43. став 3. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 44. 
сједници, одржаној 31.10.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава са пози-

ције 511100 - издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката у оквиру Министарства здравља и социјалне за-
штите (организациони код 1344001) за период од 1.10. до 
31.10.2019. године у износу од 86.000,00 КМ.

II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке дозначиће се 

извођачу “Хидромонт” д.о.о. Источна Илиџа на име изград-
ње објекта управне зграде са администрацијом у ЈЗУ Бол-
ница Источно Сарајево.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

здравља и социјалне заштите и Министарство финансија.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2794/19 Предсједник
31. октобра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1837
На основу члана 16. став 4. Закона о ловству (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13) и члана 
76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 115/18), министар пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ВРСТАМА, БРОЈУ И 

НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ЛОВАЧКИХ ПАСА У ЛОВИШТУ

Члан 1.
У Правилнику о врстама, броју и начину коришћења 

ловачких паса у ловишту (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 109/11 и 68/18) у члану 10. став 2. мијења се 
и гласи:

“(2) Ловачким псима из члана 3. овог правилника који 
имају положен испит урођених особина дозвољено је лови-
ти дивљу свињу у периоду од 1. септембра до 15. јануара, у 
складу са прописима из ловства и етичким кодексом ловаца.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06.1-332-1115/19
6. новембра 2019. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.


